PROCEDURA WERYFIKACJI PRAC DYPLOMOWANYCH
PRZEZ SYSTEM ANTYPLAGIATOWY
§1
1. Wprowadza się pierwszy etap procedury weryfikacji prac dyplomowych, zwanej dalej procedurą
antyplagiatową, z wykorzystaniem Podkarpackiej Platformy Antyplagiatowej dostępnej pod
adresem: https://ppa.wsiz.pl, zwanej dalej „systemem”. Procedurze antyplagiatowej podlega
każda praca licencjacka, zwana dalej „pracą dyplomową”, wykonana przez studenta
realizującego kurs „praca dyplomowa” w roku akademickim 2016/2017 oraz w latach
następnych.
2. Celem wprowadzenia procedury antyplagiatowej jest przeciwdziałanie naruszaniu praw
autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu własności intelektualnej osób trzecich. Za
prawidłowość realizowania procedury antyplagiatowej na wydziale odpowiada dziekan.
3. Procedura antyplagiatowa określa zasady i tryb:
1) weryfikacji pracy dyplomowej pod względem samodzielnego jej wykonania;
2) dopuszczania lub niedopuszczania studenta do egzaminu dyplomowego.
4. Weryfikacji pracy dyplomowej dokonać można wyłącznie za pomocą systemu antyplagiatowego
w wersji wykorzystywanej przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zgodnie z
zapisami niniejszej procedury. Dokonanie sprawdzenia pracy za pomocą ogólnodostępnej wersji
systemu antyplagiatowego lub innego systemu antyplagiatowego nie jest traktowane jako
spełnienie obowiązku weryfikacji pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym SWEiZ.
§2
1. Prowadzący seminarium naukowe zobowiązany jest wprowadzić w terminie określonym
regulaminem studiów, a przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, do używanej
przez uczelnię platformy antyplagiatowej następujące dane dotyczące pracy dyplomowej:
1) nazwa dokumentu;
2) autor;
3) dane dotyczące opiekuna pracy dyplomowej, zwanego dalej „promotorem”;
4) wersja językowa.
2. Praca dyplomowa musi być wprowadzona w postaci jednego pliku elektronicznego w formacie
pdf, doc, docx, odt, txt, rtf.
3. Weryfikacji podlega cały tekst pracy dyplomowej (łącznie ze stroną tytułową, spisem treści,
spisami tabel, wykresów, rysunków itp., spisem literatury oraz ewentualnymi załącznikami) w
pełni zgodny z wersją zaakceptowaną przez promotora.
4. Celowe zniekształcenie tekstu pracy dyplomowej wgrywanej do weryfikacji systemem
antyplagiatowym SWEiZ, w szczególności pominięcie fragmentów tekstu podczas wgrywania
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pracy, podmiana czcionek na znaki innych alfabetów, dodawanie do tekstu pracy znaków
specjalnych, zmiana kolejności znaków w wyrazach, pozbawienie tekstu części znaków itp.,
stanowią podstawę do wszczęcia względem studenta postępowania dyscyplinarnego.
5. Student zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przygotowania i złożenia pracy
dyplomowej oraz organizacji egzaminu dyplomowego w SWEiZ w Łodzi, składa w dziekanacie:
1) wydrukowaną pracę dyplomową (2 egzemplarze);
2) plik z pracą dyplomową wraz z załącznikami na nośniku CD (2 egzemplarze);
3) wydrukowane i podpisane oświadczenie potwierdzające autorstwo pracy
(2 egzemplarze);
4) wydrukowany i podpisany przez promotora ogólny raport podobieństwa (2 egzemplarze).
6. Efektem weryfikacji pracy dyplomowej jest ogólny raport podobieństwa.
7. Wgląd w treść raportu podobieństwa szczegółowego mają: student oraz promotor wskazany
przez studenta podczas wgrywania tekstu pracy do systemu antyplagiatowego SWEiZ.
8. Przed przystąpieniem do analizy raportu podobieństwa promotor sprawdza, czy tekst pracy
poddany sprawdzeniu (dostępny w raporcie) jest identyczny z tekstem pracy przedłożonym
promotorowi przez studenta i zaakceptowanym przez promotora do weryfikacji systemem
antyplagiatowym SWEiZ.
9. Promotor zapoznaje się z raportem szczegółowym i ogólnym i na jego podstawie podejmuje
decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony lub o konieczności poprawy pracy.
10. Nie ustala się wiążących dla promotorów granicznych wartości współczynników podobieństwa.
Promotor podczas analizy raportu podobieństwa dokonuje indywidualnej oceny oryginalności i
samodzielności pracy, biorąc pod uwagę m.in. cel i charakter pracy, liczbę i rodzaj
wykorzystanych w pracy źródeł, sposób i kontekst wykorzystania tych źródeł itd.
11. W przypadku, gdy wartość współczynnika „Odsetek cytatów” przekracza poziom 15% lub
wartość „Stopień podobieństwa” i „Stopień podobieństwa (bez wyrazów szumu)”
przekracza poziom 65% (procentowy współczynnik podobieństwa w analizowanej pracy), a
w ocenie promotora praca dyplomowa jest pracą samodzielną, promotor zobowiązany jest
wypełnić w trzech egzemplarzach Formularz uzasadnienia samodzielności pracy dyplomowej,
stanowiący Załącznik niniejszej procedury

§3
Dopuszcza się jednokrotne sprawdzenie pracy naukowej przez system antyplagiatowy przed jej
ostateczną wersją.

§4
Po sprawdzeniu pracy przez system antyplagiatowy promotor drukuje w dwóch kopiach raport
ogólny podobieństwa.

§5
1. Dopuszczając pracę do obrony, promotor parafuje każdą stronę dwóch kopii raportów.
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2. W przypadku dopuszczenia do obrony pracy, dla której współczynniki podobieństwa
przekroczyły poziomy wskazane w §2 ust. 12, promotor dostarcza studentowi 3 wypełnione i
podpisane egzemplarze formularza uzasadnienia samodzielności pracy dyplomowej.
3. Zaparafowane przez promotora raporty, a w przypadku przekroczenia przez współczynniki
podobieństwa poziomów wskazanych w §2 ust. 12 także formularze uzasadnienia
samodzielności pracy dyplomowej, zamieszczane są przez studenta jako ostatni element pracy
dyplomowej w egzemplarzach dla promotora, recenzenta oraz w egzemplarzu archiwalnym.
4. Dziekanat przyjmując pracę dyplomową, sprawdza, czy:
1) w każdym egzemplarzu pracy zamieszczony jest parafowany przez promotora raport;
2) raporty zamieszczone w każdym z egzemplarzy pracy dyplomowej pochodzą z systemu
antyplagiatowego w wersji wykorzystywanej przez Szkołę Wyższą Ekonomii i
Zarządzania w Łodzi;
3) w przypadku wykazania w raporcie skróconym przekroczenia przez współczynniki
podobieństwa poziomów wskazanych w §2 ust. 12 w każdym z egzemplarzy pracy
dyplomowej zamieszczony jest podpisany przez promotora Formularz uzasadnienia
samodzielności pracy dyplomowej.
5. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie punktów 1-3 powyższego ustępu, dziekanat
zwraca pracę studentowi do uzupełnienia.

§6
1. Promotor oraz recenzent pracy dyplomowej w karcie Ocena Pracy Dyplomowej
(Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł) odnoszą się do raportu podobieństwa
zamieszczonego w pracy.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, stanowi element składowy końcowej oceny pracy dyplomowej.
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Załącznik

Formularz uzasadnienia samodzielności pracy dyplomowej
Imię i nazwisko autora pracy
dyplomowej:
Numer indeksu (albumu) autora
pracy dyplomowej:
Imię i nazwisko promotora pracy
dyplomowej:
Czy wartość współczynnika Odsetek cytatów
pracy dyplomowej przekracza 15%?
Wpisz wartość współczynnika Odsetek cytatów z
raportu podobieństwa:
Czy wartość współczynnika: Stopień
podobieństwa i Stopień podobieństwa (bez
wyrazów szumu)” pracy dyplomowej przekracza
65%?
Wpisz wartość: Stopień podobieństwa i Stopień
podobieństwa (bez wyrazów szumu) z raportu:

[ ] Tak

[ ] Nie

[ ] Tak

[ ] Nie

Uzasadnienie samodzielności pracy dyplomowej
(Dlaczego pomimo przekroczenia przez współczynnik podobieństwa: „Odsetek cytatów” poziomu 15%, czyli obecności w
pracy długich fraz zaczerpniętych z innych źródeł w brzmieniu oryginalnym, stanowiących więcej niż 15% objętości pracy,
i/lub pomimo przekroczenia przez współczynnik: „Stopień podobieństwa” i „Stopień podobieństwa (bez wyrazów szumu)”
poziomu 65%, czyli obecności w pracy więcej niż 65% fraz krótkich i długich zaczerpniętych z obcych źródeł w brzmieniu
oryginalnym, praca dyplomowa może być uznana za pracę samodzielną?)

(miejscowość)

(data)

(podpis promotora)
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